
Z nami bo posebni gost:

Blaž Brodnjak

Vabimo vas na

Gospodarski forum
v torek, 28. junija 2022 ob 16h

V živo: sejna dvorana Primorske gospodarske zbornice,
Ferrarska ulica 2, Koper

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81548902718

Dobili bomo odgovore na ta in še na mnoga druga vprašanja:

Kdaj gre pričakovati znižanje inflacije, ki jo poganjajo podražitve naftnih
derivatov in hrane?

Na kakšni letni ravni se bo predvidoma ustalila?

Kam gre Euribor in komu bo podražil posojilo?

Kaj lahko storijo posojilojemalci s spremenljivo obrestno mero?

Ali lahko rečemo, da se obdobje nizkih obrestnih mer dokončno
zaključuje?

Kako ocenjuje trenutno podporo bank gospodarstvu in kako kaže na
tem področju v prihodnje?

Kaj meni o umiku države iz lastništva bank in zakaj je to potrebno?

So plače bančnikov prenizke ali previsoke?

Kako ocenjuje politiko vlade na področju obdavčenja plač in
nepremičnin?

Kakšen bo vpliv na poslovne odločitve bank?

Kaj bi bila najboljša rešitev za skoraj 30 milijard EUR, ki jih imajo fizične
osebe in podjetja v bankah v obliki depozitov?

Kaj je vzrok in kaj posledica ležarin?

Kakšen je poslovni interes NLB v Jugovzhodni Evropi?

Ali se z dobičkom NLB v višini 208,4 milijona EUR v letu 2021 ne bi dalo
zagotavljati boljših pogojev za komitente?

Kaj počne v prostem času in kdaj je bil nazadnje na dobrem koncertu?

Odgovor na ta in še na mnoga vprašanja dobite, če se gospodarskega foruma
udeležite.

Pogovor bo moderirala Marjana Grčman.

Prijave sprejemamo preko online prijavnice spodaj:

Prijave

Vaše podatke smo zbrali iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja dejavnosti Gospodarske zbornice Slovenije
in jih uporabljamo v skladu z določili 72. člena ZVOP-1 in ZEPT-1B. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, ter

zahtevate njihov popravek ali izbris oziroma prekličete to soglasje. Nastavitve, na katere vrste sporočil ste naročeni in
odjavo, lahko kadarkoli spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.
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